REFERAT
Disciplinudvalget Kunstsvømning
Dato: 16. maj 2022
Mødetidspunkt: 19.00 – 22.00
Mødested: On-line via Microsoft Teams
Deltagere: Dorte Stautz (JGI), Elisabeth Henriksen, Ellen Futtrup Jespersen (Aarhus 1900), Lene Søgaard (Thisted), Lene Brink Magnussen (H2Odense), Maj Lunge
(Thisted), Mette Korsholm (Thisted), Sofie Brink Magnussen (H2Odense), Stinne B. Drechsler (Aarhus 1900), Sidsel Homann (Lyseng og Silkeborg), Monica Arentoft
(Gladsaxe og Gentofte), Dorthe Drauschke (HSK),
Inviterede:
Afbud: Cecilie Højmark, Simone Andersen, Mia Heide, Marie Korsholm
Referent: Lene Madegaard
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Kommentar
Valg af dirigent
Disciplinudvalgslederens
beretning

Status på punktet
Sidsel Homann blev valgt

Beretningen fremgår af Dansk Svømmeunions hjemmeside.
Yderligere kan tilføjes at Caroline og Mia er udtaget til EM.
HSK har valgt at anvende LEN´s gratis on-line træner kurser. HSK har kun gode
anbefalinger.
Sofie Brink Magnussen fortalte, at vandaerobic ofte bliver betragtet som kunstsvømning
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Dorthe Drauschke spørger, om der kan være både A og B i begge rækker, hertil svare Dorte
Stautz, at det kan der godt.
Dorthe, HSK havde en kommentar til definitionen af hvad kunstsvømning er. HSK vil have
svært ved at have flere kunstsvømmere på grund af trænermangel. Har indført
kunstsvømning i svømmeskolen for at udklække nye talenter. Savner opbakning fra Dansk
Svømmeunion til at udbyde uddannelse/inspirationskurser indenfor kunstsvømning som en
del af svømmetræneruddannelsen. Aqua+ materialerne er et godt udgangspunkt.
Sidsel Homann er enig i, at det er trænerkapaciteten, der er et problem.
Dorte Stautz orienterede om Aqua+ akademierne, hvor der også blev tilbudt kunstsvømning.
Der er stor velvilje fra Dansk Svømmeunion til at være behjælpelig. Vi har behov for at finde
en alternativ vinkel.
Lene Søgaard fortæller, at det er og har altid været et stort problem at finde trænere. Det
ville være godt, hvis der kunne gøres mere fra Dansk Svømmeunion for at udbrede
kunstsvømning til landets svømmeklubber.
Sidsel Homann er tilhænger af at få kunstsvømningen tilbage i grunduddannelsen. Opfordrer
til at få en fælles holdning med vandpolo, udspring og livredning for at komme tilbage til
grunduddannelsen.
Maj, TSK fortæller om Thisted´s rekruttering at unge svømmere til kunstsvømning i
svømmeskolen – det er en succes.
Dorthe, HSK, ønsker, at Dansk Svømmeunion er mere proaktive i forhold til udbredelse af
Aqua+ kunstsvømning. Vil gerne påtage sig opgaven med at arbejde for at Dansk
Svømmeunion påtager sig opgaven via HSK-bestyrelsesmedlem i Dansk Svømmeunion
Ellen Futtrup Jensen nævner, at udbredelse er vigtig, men også at det er Tordenskjolds
soldater som skal uddanne – det kan være et dilemma.
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Sidsel Homann mener, at det er vigtigt at bredde- og elitearbejde følges ad, da de dygtigste
svømmere er med til at inspirere de nye og ofte også er dem, der løfter sporten for de næste
generationer.
Dorte Stautz vil tage input´s med til evalueringen af Aqua+.
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Udvalget orienterer

Fælles stævnedragter Craft sponsor (Dorte/Elisabeth)
Der er indkøbt 10 sæt tøj for den pulje, som er blevet tildelt udvalget. Hvis der mangler
størrelser, kan der tilkøbes, så der er de rigtige størrelser.
Aqua+
Er blevet berørt i beretningen
Økonomi
Havde et lille overskud i 2021, som blev overført til udviklingspuljen
Stinne B. Drechsler havde et ønske om, at udvalget investerer i et fælles undervands
lydsystem.
Sofie Brink Magnussen fortalte om de tekniske udfordringer.
Sidsel Homann fortalte at der står et anlæg i Dansk Svømmeunion, som kan lånes.
Ellen Futtrup Jespersen var enig i, at mobilt anlæg vil være ønskeligt.
Sofie Brink Magnussen havde et ønske om at der bliver tænkt i honorering af trænere
Elisabeth Henriksen var meget enig med Sofie i, at en anerkendelse vil være dejligt.
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Behandling af indkomne
forslag

Mesterskabsbestemmelserne:
•
•
•

Mulighed for at stille op i E-rækken til SRV, så det bliver det samme til SRØ (Ellen)
o Forslaget er vedtaget
Specificering af hvornår teknik og fri er samlet eller hver for sig (Ellen)
o Sidsel Homann tydeliggør dette i bestemmelserne
Masters – opdeling i henhold til FINA´ aldersgrupper herunder også Præ-masters
(Sidsel)
o Forslaget om FINA´ aldersgruppe inddeling er vedtaget
o Forslaget om Præ-masters kategori (20-24 år) er nedstemt
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•
•
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Valg

Medaljer til figurer 1,2,3 plads i alle rækker til alle stævner (Mia)
o Forslaget er vedtaget. Der opfordres til at stævneafviklerne finder egne formater
og at der efterfølgende evalueres på formatet
Mulighed for Trio i A og E rækkerne ved ABCDE/SRØ/SRV (Maiken/Elisabeth)
o Forslaget blev vedtaget

Valg af disciplinleder

Dorte Stautz blev genvalgt
som disciplinleder

Er der nogle udskiftninger i klubberne der skal rettes i kontaktlisten?
Rettelser fra klubberne sendes – indtil videre - til Morten Kjær på kontoret. Lister internt i
Kunstsvømning Danmark sendes til Sofie. Alle klubber opfordres til at tjekke op på de navne
der står på Dansk Svømmeunions hjemmeside.
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Stævnekalender

Sofie Brink Magnussen ajourførte stævnekalenderen undervejs i mødet. Stævnekalenderen
findes her: https://www.svoem.org/Discipliner/Kunst/Kunstsvoemning-nyheder/Aktiviteter-ogStaevnekalender/
Adgang til opdatering af stævnekalender er følgende:
Brugernavn: synkro@gmail.com
Password: synkro
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Eventuelt

•
•
•

•

Format for ABCDE, 1 eller 2. dages stævne (Ellen)
o Det er op til arrangøren. Der er fordele og ulemper ved begge former.
Ny Finabog (Marie)
o Kommer forventeligt til efteråret
Kursusmuligheder nationalt/internationalt evt. liste (Marie)
o Se under pkt 1 om LEN´s on-line kurser
o Da der snart kommer ny Fina bog kommer der forhåbentlig også flere træner og
dommerkurser. Efter corona har mange været online hvilket vi håber vil fortsætte
da det vil gøre det billigere for flere af os at deltage.
Aflønning ifbm shows og reklamer? Er der grænser? (Marie)
o Nej, det er der ikke
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•

•

•
•

Ensartning af landtræning ifbm talenthold (Marie)
o Marie var kommet med et forslag om at appellere til klubberne om at bruge det
internationale ”arm-sprog” når der landtrænes. Hver klub/svømmer har ofte sin
egen version af landtræningssproget hvilket kan gøre det lidt besværligt når man
samles på tværs. En mere ensartet landtræning vil kunne gøre det lettere hvis
pigerne kommer til talentholdstræninger. Det ser også mere professionelt ud når
man er ude at alle gør det samme.
LGBT+ (Marie)
o Der er i øjeblikket en del snak på internationalt plan angående deltagelse i hhv
biologiske kvinde og mande discipliner. Udfordringen har været en transkønnet
mand som er stillet op i kvindekonkurrencerne i alm konkurrencesvømning og
derefter har vundet stort set alt. Ifht kunstsvømning bliver det nok ikke den store
udfordring da det her ikke nødvendigvis er en fordel at være biologisk mand (vi
jo faktisk hellere end gerne have flere mænd med!).
Stævner på hjemmesiden - Alle kan opdatere (Sofie/Dorte)
o Se punkt 5.
Opfølgning på evaluering af nålesystem? (Marie)
o Til mødet i 2021 blev det diskuteret at der skulle ses på vores nuværende
nålesystem. Arbejdet er stadig i gang.
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